
Cal que els alumnes es portin l 'esmorzar i  el  dinar.
Els docents disposaran de cafès i  tes,  i  a lguna coseta més per picar.  
No disposem de servei  de bar.
Els monitors/es f inal itzen la seva jornada amb els infants a les 13h. Si  hi
ha activitat  de tarda,  tornaran per desenvolupar- la.

ÀPATS: ESMORZAR I  DINAR

HORARIS

Les act ivitats duren entre 1,5h i  2h.
En general ,  l 'horari  de les act ivitats és de 11h a 13h. 
Si  les escoles venen de més a prop es començarà abans l 'act ivitat  i  per
tant,  acabarà abans.

9-10:30h  ARRIBADA I  ESMORZAR
   11:00h INICI  DE L'ACTIVITAT
   13:00h  FI  DE L'ACTIVITAT I  DINAR
   14:00h  ACTIVITAT DE TARDA -  1 hora -  (si  s'ha demanat)
   15:00h  FI  DE L'ACTIVITAT DE TARDA I  COMIAT

*Els horaris  es poden adaptar a les necessitats de l 'escola,  però l 'act iv i tat
de tarda acabarà com a tard,  a les 15:45h.
**L'escola pot estar a les instal · lacions f ins les 16h.

TIMING DEL DIA

Informació 
SORTIDES ESCOLARS

Els grups inferiors a 31 alumnes t indran un suplement de 1€ per alumne.
Es facturaran els alumnes que han vingut a la sort ida f ins a un màxim de
5 alumnes menys dels previstos.  

GRUPS



-  Si  fa Sol  mil lor portar gorra i  crema solar.
-  Si  fa fred roba d'abric.
-  Si  plou o ha plogut és mil lor portar botes d'aigua i  capel ina.
-  Recordeu portar repel· lent de mosquits durant els mesos que n'hi  hagi .

L 'espai  de davant la Masia és agradable per fer els àpats,  té taules de
pícnic.  Si  el  c l ima no acompanya també es pot estar a dins.
Hi  ha una petita cuina a la sala amb microones i  cafetera.

RECOMANACIONS

Informació 
SORTIDES ESCOLARS

Disposem d'una sala gran per poder adaptar act ivitats a l ' interior.
Si  ha de ploure posem-nos en contacte abans del  dia per buscar una
solució amb temps (canvi  d'act ivitat ,  canvi  de dia, . . . ) .

EN CAS DE PLUJA

RESERVA
Poseu-vos en contacte per confirmar que la data està disponible.

Demanem 80€ anticipats per formalitzar la reserva i  guardar el  dia.
 

Si  s 'anul · la la sort ida per causes de COVID19 es torna l ' import  íntegre de la reserva.

Disposem d'un lavabo adaptat.
El  terreny és irregular però hi  ha baixades per accedir amb faci l i tat  a les
zones principals.  
Poseu-vos en contacte per tenir-ho en compte i  poder garantir  l 'accés a
tots els espais on es desenvolupin les act ivitats.

ACCESSIBILITAT



Informació 
ACTIVITATS DE TARDA

PREUS
Les activitats de tarda tenen un cost de 3,5€ per alumne.

S'han de contractar a part i  s 'ha d'informar al moment de la reserva.

Explicació d'un conte sota l 'a lz inar on la temàtica son les emocions.  
 Recomanat per:  Ed.  infanti l ,  Cic le Inicial  i  Ed.  Especial .

CONTA-CONTES

Farem una sessió de ioga,  sense màrfegues,  amb música i  essències.  Tot
el  grup segueix al/ la la professional.  Recomanat per:  Cicle Inicial ,  Cicle
Mit jà i  Cicle Superior.

IOGA EN GRUP

Tal ler d'acrosport en parel les/grups.  No cal  ser f lexible ni  estar molt  fort .
És divert it  i  distès.  Recomanat per:  Cic le Inicial ,  Cicle Mit jà i  Cicle
Superior.

ACROSPORT

Diversos jocs de taula gegants  col · locats per estacions on els infants
podran escol l ir  amb els amics a quin jugar.  N'hi  ha de més dinàmics i  de
més estàtics.  Recomanat per:  Cic le Inicial ,  Cicle Mit jà i  Cicle Superior.

JOCS GEGANTS

Proposem jocs lúdics i  dinàmics adaptats a l 'edat per passar una estona
divert ida i  esportiva amb tot el  grup. Recomanat per:  Educació infanti l ,
Cicle Inicial ,  Cicle Mit jà i  Cicle Superior.

JOCS DIVERSOS


